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1. W ostatnich dniach dotarły do nas informacje o pojawieniu się w naszym mieście ptasiej grypy.
Co wiesz o tej chorobie? Wśród niżej podanych informacji znakiem „x” zakreśl zdania prawdziwe.
Ptasia grypa jest chorobą wirusową.
Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych „zwykłą” grypą. Są
wśród nich:
 gorączka,
 kaszel,
 ból gardła,
 bóle mięśni i stawów.
Podczas epidemii ptasiej grypy należy bezwzględnie zrezygnować ze spożywania mięsa
drobiowego.
Podczas epidemii ptasiej grypy możemy spożywać surowe jajka (np. kogiel-mogiel”).
Ptasią grypą możemy zarazić się nawet poprzez dotknięcie piór chorego ptaka – powinniśmy
zatem zachować czujność podczas spacerów w parkach.
Jeżeli spotkamy martwego ptaka, powinniśmy przenieść go w ustronne miejsce i powiadomić
o tym fakcie osoby dorosłe.

2. Znajomość teorii savoir vivre’u. Podkreśl właściwą odpowiedź.
a) Kto pierwszy wyciąga rękę na powitanie?
a. Osoba starsza do młodszej ; przełożony do podwładnego.
b. Młodszy do starszego ; podwładny do przełożonego.
b) Do twojego domu zawitał nowy kolega. Kogo komu przedstawisz w pierwszej kolejności?
a. Kolegę rodzicom.
b. Rodziców koledze.
c) Siedzisz podczas przerwy na ławce. Podchodzi do ciebie nauczyciel, by porozmawiać. Należałoby
a. wstać.
b. ustąpić miejsca.
c. dalej siedzieć.
d) Idąc do szkoły, spotykasz zwykle ludzi z osiedla, których znasz tylko z widzenia. Mówienie im
„dzień dobry” jest wg ciebie
a. dobrym zwyczajem
b. zbędne.

3. Odgadnij nazwy lokatorów.
W naszej kamienicy mieszkają lokatorzy o dość dziwnych nazwiskach, a mianowicie:
R. Ciekaw
…………………
T. Kowada

…………………

J. Rozalek

Wiera Koc

………………………

……………………..

Piotr Kniech

Eryk Kelt

………………………

…………………….

Roman Ikiz
…………………
K. Zator

..……………….

Z każdej wizytówki można odczytać zawód lokatora, wystarczy odpowiednio przestawić litery.
Zapisz odgadnięte wyrazy.
4. Zapisz i oblicz pola figur widocznych na rysunku:
a) równoległoboku ABCD,

b) trójkąta prostokątnego EAD

c) trapezu prostokątnego ABCE

Skorzystaj z zaznaczonych długości odcinków i uważaj na jednostki. Zapisz wszystkie obliczenia:

5. Zamaluj czerwoną kredką prostokąty obok tych sytuacji, które nie mogłyby wydarzyć się
w państwie demokratycznym.
- Panie prezydencie, kiedy zgodzi się pan na wolne wybory?
- Przecież wybory są wolne! Każdy może głosować , na kogo chce! Ale nie zgodzę
się na innego kandydata niż ja.
- Chcę mieć większą władzę! Dlaczego nie mogę ogłosić się naczelnym dowódcą
sił zbrojnych?
- Pani premier, nie pozwalana to konstytucja.
- Oskarżony zasłużył wprawdzie na 10 lat pozbawienia wolności, ale ponieważ jest
moim siostrzeńcem , skazuję go na 2 lata.
- Zamykamy pańską gazetę za krytykę ministra. Nikt nie ma prawa pisać, że się
pomylił.

